การปั่นจักรยานดีอย่ างไร
1. ประสิ ทธิภาพสมอง: การปั่นจักรยานช่วย
กระตุน้ การสร้างเซลล์สมองส่ วน Hippocampus ซึ่ ง
เป็ นส่ วนที่ใช้บนั ทึกความทรงจา
2. ลดอาการปวดหลัง: การเคลื่อนไหวส่ วนขาช่วย
กระตุน้ เพิ่มความแข็งแรงให้กบั กล้ามเนื้อส่ วนหลัง
ด้านล่าง
3. เพิม่ สรรถภาพทางเพศ : ผลการวิจยั จาก
มหาวิทยาลัยคอร์เนล พบว่านักกีฬาจักรยานมีสรรถ
ภาพทางเพศเหมือนกับคนที่อายุอ่อนกว่า 4-5 ปี
4. กล้ ามเนือ้ แข็งแรง: การปั่นจักรยานช่วยกระตุน้
ใช้งานกล้ามเนื้อเกือบทุกส่ วนของร่ างกาย
5. สุ ขภาพจิตดี: การออกกาลังกายช่วยลดความ
กังวลความเครี ยดและปัญหาด้านจิตใจ
6. หัวใจ: การปั่นจักรยานเป็ นประจาช่วยลด
ต้นเหตุของปัญหาเกี่ยวกับหัวใจถึง 50%
7. ขับถ่ ายง่ ายขึน้ : การปั่นจักรยานช่วยกระตุน้ ให้
อาหารผ่านลาไส้ได้รวดเร็ วขึ้นพร้อมเพิ่มกาลังในการ
บีบรัดตัวของลาไส้
8. ข้ อต่ อกระดูก: การเคลื่อนที่เป็ นวงกลมของข้อ
ต่อช่วยส่ งผลดีต่อกระดูกอ่อนและช่วยลดอาการข้อ
เสื่ อม

โลกของเราทุกวันนี้ สิ่ งแวดล้อมมีการเปลีย่ นแปลง
ไปเป็ นอย่ างมาก
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก ที่เกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ทาให้ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจก (Greenhouse
Gases) ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทนไนตรัสออกไซด์
ฯลฯ ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นเป็ นเหตุให้เกิดภาวะเรื อน
กระจก ( Greehouse Effect)รุ นแรงกว่าที่ควรจะเป็ นตาม
ธรรมชาติ และส่ งผลให้อุณหภูมิพ้ืนผิวโลกสูงขึ้นที่เรี ยกว่า
ภาวะโลกร้อน ปัจจุบนั ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เกิด
จากกิจกรรมของมนุษย์น้ นั ส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตของเสี ย ได้แก่มลู ฝอย สิ่ ง
ปฏิกลู น้ าเสี ย ตลอดจน การใช้สารเคมี เป็ นต้น และจากการ
พัฒนาประเทศที่ผา่ นมามุ่งเน้นให้เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเป็ นหลัก ทาให้ตอ้ งเผชิญปัญหาด้านสิ่ งแวดและ
สุ ขภาพตามมา แนวทางการแก้ไขเพื่อลดปัญหาดังกล่าวก็คือ
การร่ วมมือกัน ในการลงมือปฏิบตั ิ และการสร้างการมีส่วน
ร่ วมให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนทัว่ ไป
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5 วิธีล

การปั่นจักรยานลดนา้ หนัก

ลดภาวะโลกร้ อน

1. ขี่จกั รยาน ประหยัดพลังงาน แถมได้ สุขภาพดี
รถยนต์ส่วนตัวจอดไว้ที่บา้ นบ้างก็ได้ แล้วออกมาขี่จกั รยาน
ใช้รถโดยสารประจาทาง หรื อเดินเมื่อต้อง ไปทากิจกรรม
การขี่จกั รยานออกกาลังกายช่วยให้ร่างกายเผาผลาญ
หรื อธุระใกล้ๆ บ้าน เพราะการขับรถยนต์นอ้ ยลง หมายถึง
แคลอรี่ ได้มากวิธีหนึ่ง ซึ่ งเหมาะสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการลด
การใช้น้ ามันลดลง และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
น้ าหนัก และขจัดไขมันส่ วนเกินออกจากร่ างกาย โดยที่ไม่
ด้วย
ต้องไปเสี ยเงินเข้าคอร์สตามสถาบันความงามต่าง ๆ ให้
ปั่นจักรยานรักษ์ โลกช่ วยลดปัญหาโลกร้ อน
2. เติมนา้ มันชีวภาพ รักษาสิ่ งแวดล้ อม
สิ้ นเปลืองแต่อย่างใด ซึ่ งการขี่จกั รยานเพียง 1ชัว่ โมง สามารถ
ได้ !
เปลี่ยนมาใช้พลังงานชีวภาพ เช่น ไบโอดีเซล เอทานอล ให้
เผาผลาญพลังงานได้มากกว่า 600 แคลอรี่ เลยทีเดียว และหาก
“จักรยาน”เป็ นวิธีการเดินทางที่ไม่ตอ้ งง้อน้ ามัน พลังจาก มากขึ้นเพื่อลดการใช้พลังงานประเภทน้ ามัน แถมราคาถูก
ยิง่ ขี่ข้ ึนภูเขาด้วยแล้วล่ะก็ ยิง่ เผาผลาญได้มากอีกหลายเท่าตัว
สองขาปั่นสองล้อช่วยให้เดินทางถึงที่หมายได้เพียงแค่ใช้ กว่าด้วย
พลังงานจากสองขาของเรา จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษช่วย
3. eco-car ประหยัดพลังงานช่ วยชาติ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประหยัด
เลือกซื้ อรถยนต์ที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดครอบครัว และ
ค่าใช้จ่าย และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กบั พลเมือง
ประโยชน์ในการใช้งาน รวมทั้งเลือกรุ่ นที่เป็ นมิตรกับ
เพราะฉะนั้นเราควรลดเมืองร้อนด้วยมือเรา โดยการลด สิ่ งแวดล้อมมากที่สุด เพื่อโลก และตัวคุณเอง
การใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก รวมถึง
4. ทางเดียวกัน ไปด้ วยกัน
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซ
บ้านใกล้กนั ไปด้วยกันสิ ร่ วมกันประหยัดน้ ามันแบบ Car
คาร์บอนไดออกไซด์
Pool ช่วยประหยัดน้ ามันและยังเป็ นการลดจานวนรถติดบน
ถนนช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทางอ้อม แถมที่
หันมาปั่ นจักรยานกันเถอะ!
สาคัญ ยังได้เพื่อนใหม่ดว้ ยนะเออ (แต่อย่าเล่นโทรศัพท์ขณะ
ขับรถนะครับ โดนจับปรับไม่รู้นะ)
5
. เครื่องใช้ ไฟฟ้ าที่ไม่ ได้ ใช้ ก็ปิดซะ
ลดการใช้พลังงานในบ้าน ด้วยการปิ ดโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์

